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RESUMO 

 

O presente ensaio fotográfico propõe referenciar a estética da imagem como linguagem 

fotográfica, a partir do tema ‘Contrastes entre o Natural e o Urbano’ buscando elementos do 

cotidiano que possam validar a arte enquanto imagem. Partindo dessa premissa foi 

considerada a produção fotográfica em si, bem como a sua representação enquanto fator de 

análise a partir dos elementos que compõe a linguagem fotográfica: enquadramento, luz, 

composição, escolha de planos, ângulos, cores e texturas, relacionados ao ajuste focal e à 

atuação das objetivas quanto ao equipamento fotográfico, além dos diferentes códigos 

representados pela fotografia a cores os quais remetem a valorização da imagem e da 

estética enquanto concepção imagética (semiótica e linguagem). 

 

PALAVRAS-CHAVE: imagem; fotografia; representação; estética; linguagem.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A fotografia enquanto objeto da realidade, busca traduzir pelo registro a realidade 

e/ou parte dela tal como ela é, ainda que não fielmente, uma vez que, por vezes, envolve 

fatores como manipulação, pré-produção, montagem do cenário, dentre outros. No entanto, 

a fotografia não perde o seu papel, o de comunicar, de transmitir uma mensagem ou 

sentimento. E esta tradução parte da intencionalidade e/ou do olhar de quem a registra, o 

captador da imagem, ou seja, o fotógrafo, o qual capta a imagem com uma subjetividade 

ímpar e singular. 

Guran (1992) descreve que o ato de fotografar não perpassa somente pela 

utilização do equipamento. O fotógrafo registra o momento imbuído da a sua cultura e dos 

seus condicionamentos muitas vezes até ideológicos. Entende-se assim que o ato de 
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fotografar se realiza em uma fração mínima de tempo, e essa característica marca toda a 

complexidade e a singularidade da fotografia. Neste sentido, a fotografia se caracteriza 

como a escolha de um enquadramento em determinado espaço e instante, sendo uma 

extensão do ‘olhar’ do individuo que a registra, de uma maneira consistida por uma 

linguagem própria, isto é, singular. Por isso, poder-se-ia dizer que a fotografia cumpre o 

papel de registro daquilo que é existente, daquilo que é ‘real’ aos olhos de quem a registra, 

aos olhos de quem a vê. É essa fotografia que comunicará determinada mensagem e neste 

caso, através do objeto retratado, uma informação será transfigurada para o leitor. 

 

Apoiando-se nessa observação, Sontag (2004) revela a fotografia não apenas como 

 

o resultado de um encontro entre um evento e um fotógrafo; tirar fotos é 

um evento em si mesmo, e dotado dos direitos mais categóricos – 

interferir, invadir ou ignorar, não importa o que estiver acontecendo. 

Nosso próprio senso de situação articula-se, agora, pelas intervenções da 

câmera. A onipresença de câmeras sugere, de forma persuasiva, que o 

tempo consiste em eventos interessantes, eventos dignos de ser 

fotografados. Isso, em troca, torna fácil sentir que qualquer evento, uma 

vez em curso, e qualquer que seja seu caráter moral, deve ter caminho 

livre para prosseguir até se completar – de modo que outra coisa possa vir 

ao mundo: a foto. Após o fim do evento, a foto ainda existe, conferindo ao 

evento uma espécie de imortalidade (e de importância) que de outro modo 

ele jamais desfrutaria (SONTAG, 2004, p.18). 

 

Referenciando a estética da imagem como linguagem fotográfica a validar a arte 

enquanto imagem Barthes (1984), em seus fundamentos situa que a fotografia nunca é tão 

concreta, pois a interpretação dela não se dá em fundamentação igual para igual. Cada 

pessoa tem um ponto de vista, uma análise singular referente à imagem que lhe é exibida. 

Diz ainda que, por um lado, algumas fotografias levam o individuo a refletir, mas, por outro 

lado, há algumas que passam despercebidas. Ou seja, não tem força sugestiva nem 

dramática, ou de nada acrescenta à realidade retratada. 

Assim sendo, é possível dizer que a fotografia é uma construção da realidade, um 

registro fracional e até ‘fiel’ do que é ‘real’, do que é próximo ao ser humano. E ainda, o 

seu poder comunicativo, a depender do contexto sociocultural, ultrapassa significações no 

sentido de interpretações, tendo em consequência diferentes ideologias e perspectivas 

coletivas e/ou individuais. 

É nessa perspectiva de subjetivação e percepção individual que a fotografia 

enquanto signo se concentra em um nível de importância para a construção de significados. 
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Enquanto sin-signo a fotografia se direciona para um interpretante energético, isto é, em um 

grau de interpretação apoiado na secundidade. Santaella (2002), partindo do estudo de 

fenomenologia de Pierce, define esses níveis de interpretação como primeiridade, 

secundidade e terceiridade. 

 

A primeiridade aparece em tudo que estiver relacionado com acaso, 

possibilidade, qualidade, sentimento, originalidade, liberdade, mônada. A 

secundidade está ligada às ideias de dependência, determinação, 

dualidade, ação e reação, aqui e agora, conflito, surpresa, dúvida. A 

terceiridade diz respeito à generalidade, continuidade, crescimento, 

inteligência (SANTAELLA, 2002, p. 7). 

 

Ou seja, o processo de interpretação acontece em tais níveis, os quais nos remetem 

às categorias de signo; ícone, índice e símbolo. Ou ainda, a partir destes, no que se referem 

a sua interpretação, nos leva aos níveis de interpretante, sendo eles, imediato e dinâmico. 

No caso em questão, em caráter indicial (sinsigno), tem-se, o efeito energético, ou seja, de 

nível indicial, pois o sujeito projeta algo em sua mente, simulando, a partir do seu repertório 

o que pode ser ou significar aquele conteúdo que lhe é apresentado, impulsionando-o para 

uma possível interpretação, no caso, levando-o para uma atividade de raciocínio.  

Por um lado, essa construção de significado da imagem depende do leitor, por 

outro, ela sugere suas especificidades no sentido de abordar conceitos e ideias a partir de 

sensações, bem como por indícios por associação de similaridade. Fato que se explica por 

uma espécie de olhar, a partir do objeto imediato levando em conta a interpretação de sin-

signos: 

 

A segunda espécie de olhar é aquela que leva em consideração apenas o 

aspecto existente de um signo, isto é, o sin-signo. Neste caso, o objeto 

imediato é a materialidade do signo como parte do universo a que o signo 

existencialmente pertence. Aqui, o objeto imediato aparece como parte de 

um outro existente, a saber, o objeto dinâmico que está fora dele 

(SANTAELLA, 2002, p. 34). 

 

Levando em conta essa ideia, as mensagens, especialmente, as visuais transmitem 

ao leitor, e ainda, o permite criar cadeias de relações. O repertório contribui fielmente com 

essa atividade energética, emocional e lógica. Ressaltando que a fotografia participa desse 

contexto, muito por ser um sin-signo indicial que sugere referências partindo da realidade, 

tal como ela é, ainda que não fielmente, mas aborda o que é entendido como existente e 

presente em determinado contexto.  
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Tendo este trabalho o objetivo de referenciar a estética da imagem como 

linguagem fotográfica, a partir do tema ‘Contrastes entre o Natural e o Urbano’ buscando 

elementos do cotidiano que possam validar a arte enquanto imagem foi necessário partir dos 

seguintes princípios. Como primeiro ponto, se tomou como importância a construção das 

cenas em todos os momentos os quais houve a captação das imagens, de tal maneira a 

atentar para a organização dos elementos que estariam inclusos na cena, e o que eles 

poderiam informar em tal imagem produzida. Em segundo, foi proposto expor, através das 

imagens, os contrastes entre o natural e o urbano a partir do caráter estético estudado para 

representar as composições. Em terceiro e último ponto, a partir do conhecimento obtido 

acerca dos elementos fotográficos que regem uma boa composição, e das especificações do 

tema em relação ao conteúdo fotográfico, foi utilizado a regra dos três terços a fim de 

produzir harmonia e agradável leitura visual das cenas registradas e, ainda, ousou-se, em 

alguns casos a ‘quebra’ de tais regras a exemplo da imagem a qual exibe a textura do piso 

(Foto 6) a qual apresenta-se situada ao meio uma folha que mesmo ao centro, não poluiu a 

cena, nem a torna estranha ao olhar, pois, neste caso, a folha, funciona ali como uma ponte 

que divide a cena. Neste caso, o leitor, pode visualizar todos os quadros de modo simples e 

prático, a ‘quebrar’ as regras dos terços, porém, de modo que não distorça a composição, 

nem tampouco a mensagem a qual é ‘transferida’ e visualizada ao leitor, resultando, neste 

caso, em um efeito diferenciado e criativo apresentado na fotografia pelos elementos do 

cotidiano que possam validar a arte enquanto imagem. 

 

2. OBJETIVO 

 

Enquanto representação da narrativa visual e do nível dramático de percepção, as 

fotografias do ensaio fotográfico objetivou transmitir ao leitor o referido tema ‘Contrastes 

entre o Natural e o Urbano’ reverenciando a estética, bem como, as composições das cenas 

produzidas, isto é, da finalidade que ela resultará, de maneira a utilizar os elementos da 

linguagem fotográfica, tais como textura, cores, iluminação, ângulos, enquadramentos, 

aberrações, movimento, sombra; e também, ângulos e planos de enquadramento.  

 

Para tanto, partindo dos objetivos situados, foi produzido um Ensaio Fotográfico 

na disciplina Fotografia do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 

Propaganda da Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe no 4º período, segundo semestre 
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do ano de 2013. O ensaio teve como ambiente o Parque dos Cajueiros, situado no Bairro 

Farolândia, na cidade de Aracaju, Sergipe. Objetivou-se, portanto, produzir um ensaio 

tendo como limite 80 imagens, de modo que as imagens estabelecessem a relação 

fotográfica retratada correlacionad aos elementos da linguagem fotográfica, de maneira a 

citá-los e exemplifica-los, possuindo como tema ‘Contrastes entre o Natural e o Urbano’ 

fixando-se na composição fotográfica e seus elementos, bem como, na estética.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A produção de imagens abrange aspectos singulares e, portanto, peculiares. Há de 

se apoiar na linha construtiva do conteúdo, da mensagem a ser transferida. É de essencial 

importância que o processo seja eficaz, e, sobretudo, que a imagem possibilite o surgimento 

de uma boa e fácil leitura a quem a vê e a interpreta, seja pelo seu princípio dramático e/ou 

informativo. Por isso, o enfoque de qualquer que seja o tema diz respeito a uma técnica 

mais refinada no tocante à produção fotográfica.  

Nessa perspectiva, o conceito a ser transmitido se apoia, em nível de importância, 

na estética imagética. Partindo desse pressuposto, Santaella (2002) destaca a estética 

apresentando-se como um determinante daquilo que deve ser o ideal último, o bem supremo 

para o qual a sensibilidade nos dirige. Para, além disso, Pierce (1999), afirma ser tudo 

aquilo que se pode considerar como admirável em si, aquilo que chama atenção a si, de 

maneira positiva, que atrai a sensibilidade humana.  

A estética, então, implica em definições de lei e subjetivação, a partir de 

julgamentos do que pode ser agradável ou não enquanto imagens, especialmente. Ao passo 

disto, o ser humano tende a consumir essa ideia, e, por conseguinte, levar princípios de 

comportamento baseado nestes padrões estéticos. Ao mesmo tempo, as consequências se 

dão pela satisfação de um leitor em relação a imagem, e principalmente, pela compreensão 

que este terá da imagem que lhe é apresentada.  

Uma vez que é compreendido e utilizado tais elementos ao produzir uma imagem, 

é possível perceber uma sugestão de interpretação de imagem mais atrativa e eficaz, ainda 

que ultrapasse as regras dos três terços, a qual, evidentemente deve ser estudada e 

referendada porém, utilizada de modo a ‘fugir’ da monotonia. Em outras palavras, é 

essencial entender tais regras, mas é possível também adaptar-se ao gosto pessoal e 

proposta individual de percepção, de modo que a mensagem a ser transmitida na fotografia 
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não perca seu ‘poder’ de comunicação e/ou não sugira ser uma imagem confusa e poluída 

enquanto representação visual.  

Por isso, se faz importante compreender a estética, e especialmente, os processos 

para reverenciar tal concepção imagética. Desse modo, o ensaio se sustenta na ideia de 

representação da estética inclusa no tema referido no tocante ao Ensaio Fotográfico: 

Contrastes entre o Natural e o Urbano. 

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

A princípio, houve um estudo aprofundando acerca dos elementos fotográficos, do 

seu funcionamento na composição, e das regras de composição a partir do principio dos três 

terços. Para, além disto, no que tange a base técnica da realização do ensaio fotográfico, 

bem como aos processos relacionados ao equipamento e captação das imagens, utilizou-se 

uma DSLR intermediária da marca Nikon, modelo D-90. No que se destina às lentes 

objetivas, optou-se por uma meia tele objetiva 18-105mm e uma lente fixa 50mm (ambas 

Nikkor). Embora, as lentes sejam ligadas a uso distinto, foi interessante tê-las em mãos, 

pois, no ambiente fotografado haviam elementos que para serem registrados necessitaram 

de um enfoco maior, e, consequentemente, recursos e ferramentas diferentes. Então, tendo 

opções de lentes à disposição o trabalho tornar-se-ia mais tranquilo e satisfatório. 

Quanto aos detalhes da atividade, esta ocorreu pela prática fotográfica a luz do dia 

no Parque dos Cajueiros, a utilização de uma tabela para anotação das especificações 

técnicas utilizadas, tais como, a inserção da abertura do diafragma utilizada, velocidade do 

obturador, fotometria, ISO, exposição, distância focal, e também recursos adicionais (a 

exemplo de balanço de cor escolhido). O ensaio teve como proposta referenciar os 

elementos da linguagem fotográfica correlacionado ao exercício proposto pelo trabalho 

desenvolvido na disciplina Fotografia: retratar o tema ‘Contrastes entre o Natural e o 

Urbano’ buscando elementos do cotidiano a referendar a arte enquanto imagem a partir de 

um valor estético presente. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

O produto, ensaio fotográfico, consiste em 12 (doze) fotografias, coloridas, das 

quais situam os contrastes entre o natural e o urbano a partir dos elementos situados e 
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encontrados no Parque dos Cajueiros, na cidade de Aracaju, Sergipe. As imagens foram 

produzidas com extensão JPEG, formato 3:2, possuindo como especificações técnicas, 

DSLR Nikon D-90, uso de objetivas 18-105mm e 50mm, velocidade de obturador variada, 

bem como, valor f/stop (abertura do diafragma), fotometria, ISO, exposição, e ainda, a 

desapropriação da etapa de pós-produção, não havendo, portanto, tratamento nem tampouco 

manipulação das imagens produzidas/registradas. As 12 (doze) imagens foram analisadas a 

partir da construção dos elementos da linguagem fotográfica em favor da boa composição e 

análise destas bem como do seu valor estético. 

As fotografias produzidas são especificadas como: 

Foto 1. Registro da Passarela do Parque dos Cajueiros. No dia 19 set 13 às 14h32. 

Uso de uma DSLR, Nikon D90 (com teleobjetiva 18-105 mm), sem disparo de flash, ajuste 

de exposição em etapa -1, ISO 200, escala de número f/stop (abertura do diafragma) f/9, 

exposto em 1/250s, a 27 mm de distância focal. 

Foto 2. Registro dos galhos de uma árvore. No dia 19 set 13 às 12h54. Uso de uma 

DSLR, Nikon D90 (com objetiva fixa 50 mm), sem disparo de flash, ajuste de exposição 

em etapa -1, ISO 200, escala de número f/stop (abertura do diafragma) f/9, exposto em 1/250s, 

a 27 mm de distância focal. 

Foto 3. Registro de um caju esmagado, posicionado sob a projeção de sombras no 

chão. No dia 19 set 13 às 13h12. Uso de uma DSLR, Nikon D90 (com objetiva fixa 50 

mm), sem disparo de flash, ajuste de exposição em etapa 0, ISO 400, escala de número 

f/stop (abertura do diafragma) f/3.2, exposto em 1/4000s, a 75 mm de distância focal. 

Foto 4. Registro de uma grade em repetição. No dia 19 set 13 às 13h22. Uso de 

uma DSLR, Nikon D90 (com objetiva fixa 50 mm), sem disparo de flash, ajuste de 

exposição em etapa -0.3, ISO 400, escala de número f/stop (abertura do diafragma) f/3.2, 

exposto em 1/4000s, a 75 mm de distância focal. 

Foto 5. Registro de uma planta firmada em uma coluna de madeira com angulação 

em contra-plongée. No dia 19 set 13 às 14h11. Uso de uma DSLR, Nikon D90 (com 

teleobjetiva 18-105 mm), sem disparo de flash, ajuste de exposição em etapa -1, ISO 200, 

escala de número f/stop (abertura do diafragma) f/18, exposto em 1/800s, a 27 mm de distância 

focal. 

Foto 6. Registro de uma folha no chão representado por dois tipos de texturas. No 

dia 19 set 13 às 13h02. Uso de uma DSLR, Nikon D90 (com objetiva fixa 50 mm), sem 
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disparo de flash, ajuste de exposição em etapa 0, ISO 250, escala de número f/stop (abertura 

do diafragma) f/9, exposto em 1/640s, a 75 mm de distância focal. 

Foto 7. Registro de um galho exibindo um pedaço de uma folha. No dia 19 set 13 

às 13h02. Uso de uma DSLR, Nikon D90 (com objetiva fixa 50 mm), sem disparo de flash, 

ajuste de exposição em etapa 0, ISO 500, escala de número f/stop (abertura do diafragma) 

f/2.5, exposto em 1/4000s, a 75 mm de distância focal. 

Foto 8. Registro de uma grade em contra-plongée. No dia 19 set 13 às 13h23. Uso 

de uma DSLR, Nikon D90 (com objetiva fixa 50 mm), sem disparo de flash, ajuste de 

exposição em etapa -0.3, ISO 500, escala de número f/stop (abertura do diafragma) f/9, 

exposto em 1/2000s, a 75 mm de distância focal. 

Foto 9. Registro de uma churrasqueira abandonada. No dia 19 set 13 às 13h49. Uso 

de uma DSLR, Nikon D90 (com teleobjetiva 18-105 mm), sem disparo de flash, ajuste de 

exposição em etapa -1, ISO 600, escala de número f/stop (abertura do diafragma) f/7.1, 

exposto em 1/60s, a 27 mm de distância focal. 

Foto 10. Registro de um homem abaixo do chuveiro. No dia 19 set 13 às 13h28. 

Uso de uma DSLR, Nikon D90 (com objetiva fixa 50 mm), sem disparo de flash, ajuste de 

exposição em etapa -0.3, ISO 800, escala de número f/stop (abertura do diafragma) f/3.5, 

exposto em 1/3200s, a 75 mm de distância focal. 

Foto 11. Registro de madeiras da ponte. No dia 19 set 13 às 14h18. Uso de uma 

DSLR, Nikon D90 (com objetiva fixa 50 mm), sem disparo de flash, ajuste de exposição 

em etapa -1, ISO 200, escala de número f/stop (abertura do diafragma) f/5, exposto em 

1/3200s, a 75 mm de distância focal. 

Foto 12. Registro dos balanços. No dia 19 set 13 às 14h08. Uso de uma DSLR, 

Nikon D90 (com teleobjetiva 18-105 mm), sem disparo de flash, ajuste de exposição em 

etapa -1, ISO 250, escala de número f/stop (abertura do diafragma) f/22, exposto em 1/160s, a 

27 mm de distância focal. 

O Ensaio Fotográfico foi enviado em arquivo em anexo segundo as normas do Expocom.. 

 

6. CONSIDERAÇÕES 

 

O resultado da produção fotográfica, ou seja, do ensaio realizado foi eficaz no que 

tange à sua execução, técnicas e representação do tema proposto. Tendo em vista a 

apresentação por meio das fotografias produzidas a relação ‘Contrastes entre o Natural e o 
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Urbano’, suas diferenças, singularidades a partir do olhar projetado sobre o ambiente, o 

cotidiano o qual se fotografou. Pode-se dizer assim, que, foi possível suprir as exigências 

propostas e refletir estas de modo satisfatório, no sentido de atender aos objetivos 

levantados, bem como, no sentido, ainda, de conceber ao leitor percepção e leitura das 

cenas produzidas enquanto representação do tema e sua linguagem construída a partir da 

estética provinda dos elementos da linguagem fotográfica. 

Os resultados, então, a depender da subjetivação do olhar do receptor, não foram 

considerados negativos, pois, nada contido nas imagens registradas transmitiu sensações de 

incômodo e/ou de poluição visual, isto é, todas as imagens produzidas buscaram denotar, 

em sua essência e por sua concepção estética poder significativo notável. Qualquer que seja 

o leitor, este poderá entender de forma clara e coesa o que as imagens informaram quanto 

aos elementos do cotidiano e a partir dos ‘Contrastes entre o Natural e o Urbano’. 

O estudo também pôde contribuir para a apreensão mais aprofundada da temática 

abordada e definida ‘Contrastes entre o Natural e o Urbano’. O contraste enquanto 

reprodução de oposição entre coisas ou pessoas, enquanto algo que faz sobressair-se a 

outra, enquanto diferença distinta entre ações, o colorido e as posições das figuras. Ao 

passo em que a natureza diz respeito ao conjunto de coisas que existem realmente, o mundo 

físico, partindo de uma condição própria, de uma essência dos seres, ainda estando 

relacionado à organização de cada animal, do conjunto de caracteres particulares, de 

disposições que distinguem um indivíduo, enfim, tudo aquilo que se encontra em estado de 

natureza, em estado natural do homem. Já no que se refere ao urbano, pode-se entender este 

sendo representado por uma relação de cidades, ou população urbana, ou seja, tudo aquilo 

que demonstra um caráter de cidade. 

Portanto, a partir do citado este ensaio apoiou-se na abordagem de tal temática de 

maneira a expressar, por meio das imagens, os ‘Contrastes entre o Natural e o Urbano’ a 

partir de cenas do cotidiano tomando como importância a construção de uma análise dos 

elementos da linguagem fotográfica e da composição em si. Houve um enaltecimento na 

questão de como ocorre a produção fotográfica a partir do olhar singular de quem a registra, 

de quem a vê e do seu valor estético enquanto elemento de linguagem visual representada. 

Tal ensaio, para além da ideia de subjetivar os ‘Contrastes entre o Natural e o 

Urbano’ centralizou-se também na atenção para o desenvolvimento e construção de um 

texto voltado para a análise das formas, linhas, texturas, cores, enquadramento, ângulo, 

iluminação, exposição, dentre outros aspectos pertencentes e relevantes aos cenários dos 
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elementos fotográficos. E, especialmente, possibilitar o aguçamento do olhar daquele que 

fotografa, uma vez que é preciso ter repertório o qual é construído a partir da quanto ao 

equipamento, dos contatos visuais, das experiências vividas e interpretadas de tal maneira 

que o faça a fim de ‘sair’ da monotonia e buscar expor uma ideia, um pensamento, um 

olhar, uma estética visual eficaz, pois, como pontua Ernest Haas, “A câmera não faz 

diferença nenhuma. Todas elas gravam o que você está vendo. Mas você precisa ver”. 
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